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Úvodní slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové,
již po devatenácté se vám do rukou dostává Výroční zpráva naší společnosti,
která vám dává možnost blíže nahlédnout do všech činností, které poskytuje
společnost UnikaCentrum, z.ú., jejich orgánů v číslech, grafech a tabulkách.
Máme za sebou opět další náročný rok naší společné práce. Výroční zpráva
zapsaného ústavu UnikaCentrum za rok 2021, kterou právě otvíráte, přináší
shrnutí dosažených výsledků, jež jsou završením celoročního úsilí všech
zaměstnanců společnosti UnikaCentrum, z.ú.
Činnost naší společnosti UnikaCentrum, z.ú. byla počátkem roku 2021 silně ovlivněna
pandemií virové choroby COVID-19, která zasáhla především naše sociální podnikání.
V souvislosti s nařízením Vlády ČR byla masérská centra uzavřena a opět otevřena až od
3.5.2021, tedy po dlouhých 4 měsících se mohli naši zákazníci opět vrátit do masérských center,
a to za přísných hygienických pravidel.
Část ztracených příjmů nám umožnila získat Zásilkovna, která měla z vládního nařízení
výjimku. Výdejní místa mohla být zároveň otevřena pro tzv. distanční prodej. Takto objednané
zboží jsme mohli vydávat na recepci našeho masérského centra jako výdejna. Nová doplňková
činnost byla zahájena od 9/2020, která měla podpořit marketingově stávající služby v duchu
podpory prodeje a zároveň plně využít potenciál námi poskytovaných služeb.
Již v tomto roce mohu stručně zhodnotit jako úspěšný projekt, který se rozhodla zrealizovat
mateřská společnost UnikaCentrum, z.ú., když 6.8.2020 založila novou dceřinou společnost
Unika Relax, s.r.o. v Havířově, IČ 09397108 vedenou u Krajského soudu v Ostravě pod
spisovou značkou C 82977. Předmětem sociálního podnikání jsou masérské, rekondiční a
regenerační služby, dále pedikúra, manikúra. Tímto krokem byla dostatečně diverzifikována
veškerá rizika plynoucí z podnikání a již v druhém roce své existence dosáhla kladného
hospodářského výsledku.
Rád bych zde také zmínil dceřinou společnost, sociální podnik Unika Morava, s.r.o. – účetní
firmu, která je již šestým rokem finančně stabilní, dosahuje kladných hospodářských výsledků
a úspěšně se nám tak daří udržet vytvořená pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti
UnikaCentrum, z.ú. za odvedenou práci, neboť každý z nich má podíl na výsledcích dosažených
v uplynulém roce. Na závěr bych chtěl poděkovat všem podporovatelům a donátorům, kteří
nám s důvěrou poskytují finanční prostředky pro realizaci všech činností a projektů naší
společnosti. Věřím, že také nadcházející období bude ve znamení tolerance, solidarity,
vysokého pracovního nasazení a dobrých mezilidských vztahů.
Jsem rád, že ač byl rok 2021 velmi náročný, mohu ho celistvě se všemi proměnnými hodnotit
jako úspěšný.
S úctou Ing. David Jelínek
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1 Profil UnikaCentrum, z.ú.
1.1

Vznik společnosti

UnikaCentrum, z.ú. je nestátní, nezisková organizace, která byla založena Zakládací listinou
podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Jako právní subjekt byla
společnost zapsána dne 14. března 2002 v rejstříku obecně prospěšných společností
u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou O 138.
Dne 4. 2. 2016 došlo ke změně právní formy, nově má společnost právní formu ústavu a je
zapsána v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou U
150.

1.2

Poslání UnikaCentra, z.ú.

Poslání společnosti UnikaCentra je od 1.1.2019 podpora pracovní integrace osob se
zdravotním postižením a podpora rozvoje sociálního podnikání, které vytváří místa pro osoby
se zdravotním postižením.

1.3

Cíle UnikaCentra, z.ú.



1.4

Poskytovat kvalitní, dostupnou doplňkovou sociální službu v rámci individuální
specializované dopravy (SIDKA) pro zdravotně postižené občany z okresu Karviná.
Rozvíjet sociální podnikání a vytvářet důstojná pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením.

Cílová skupina UnikaCentra, z.ú.

Doplňková sociální služba individuální doprava (SIDKA) byla v roce 2021 poskytována stejně
jako tomu bylo v předchozích letech beze změn. Individuální dopravu využívají lidé z Karviné
a blízkého okolí s jakýmkoliv zdravotním postižením, pokud vlastní průkaz TP, ZTP nebo
ZTP/P.

1.5

Činnost UnikaCentra, z.ú.

Společnost UnikaCentrum v roce 2021 realizovala všechny své aktivity v rámci hlavní činnosti,
neboť všechny její aktivity naplňují poslání společnosti.
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2 Realizované činnosti a projekty
V roce 2021 společnost realizovala tyto činnosti






2.1

Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Manikúra, pedikúra a nehtová modeláž
Doprodej kompenzačních pomůcek
Zásilkovna

Specializovaná individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením

Specializovaná individuální doprava
pro osoby se zdravotním postižením
v okrese Karviná zahájila svoji
činnost na konci roku 2010. Tato
služba je určena pro osoby se
zdravotním postižením, kteří vlastní
průkaz TP, ZTP, ZTP/P. Uživatelé si
mohou odvoz osobní individuální
dopravou objednat obdobně jako taxi
službu s tím rozdílem, že služba je
výrazně levnější a provozují ji
speciálně proškoleni řidiči, kteří
klientům rovněž asistují při dopravě k automobilu a z automobilu. Specializovaná individuální
doprava pomáhá především méně pohyblivým lidem a lidem s problémy v orientaci
a samostatném pohybu, kteří by bez individuální dopravy nemohli realizovat své běžné aktivity
a činnosti, např. navštívit lékaře. V roce 2021 bylo uskutečněno 3 106 jízd s klienty, při nichž bylo
najeto 17 626 km, ve službě je registrováno 120 klientů se zdravotním postižením.
Službu v roce 2021 finančně podpořily:

-

Oční abmulance, MUDr. Marcela Vyvijalová

Zdena Černínová
Velmi si vážíme všech lidí dobré vůle, kteří se snaží pomáhat. Děkujeme

Tabulka č. 1: Kvantitativní vyhodnocení doplňkové sociální služby SIDKA v roce 2021
Název služby
Specializovaná individuální doprava

Počet
uživatelů
120

Počet jízd
3 106
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2.2

Masérské centrum v Karviné
Masérské centrum v Karviné bylo
otevřeno 1. prosince 2008 a vytvořilo tak
základ pro sociální podnikání v
organizaci. V současné době Masérské
centrum v Karviné nabízí 10 stabilních
chráněných
pracovních
míst
pro
zaměstnance se zdravotním postižením,
6 na pozici masérů, 3 na pozici recepčních
a 1 na pozici pracovníka úklidu. Služby
Masérského centra v Karviné se těší
obrovskému zájmu ze strany zákazníků a
kapacita služeb je tak plně vytížena.
V rámci projektu došlo v roce 2017, 2018
a 2019 k rozšíření masérského centra.

Byla pronajata a zrekonstruována nová místnost. Rovněž ostatní prostory prošly modernizací.

Masérské centrum v Karviné disponuje touto nabídkou:
 klasické
 sportovní
 lávové kameny
 stimulaci akupresurních bodů
 masáž baňkováním
 lymfatické masáže ruční
 lymfodrenáž strojová
 cvičení SM systém
 uvolnění bolestivých svalů
 dornova metoda
 havajská masáž
 shiatsu masáž
 masáž obličeje a dekoltu
 nahřátí před masáží
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2.3

Dceřiná společnost Unika Relax, s.r.o. - Provozovna s názvem „Centrum
krásy a odpočinku“ v Havířově

V roce 2011 společnost založila další
provozovnu sociálního podnikání
Masérské centrum ve městě Havířov,
které v roce 2012 rozšířila o nehtové
studio, čímž se podařilo vytvořit
Centrum krásy a odpočinku.
V Centru jsou nabízeny zejména
klasické, sportovní masáže, masáže
lávovými
kameny,
baňkování,
lymfatické masáže ruční, lymfodrenáž
strojová, cvičení SM - systém, masáž
obličeje a dekoltu, nahřátí před
masáží, pedikúra, manikúra a
nehtová modeláž.
Provoz Centra krásy a odpočinku byl provozován pod značkou mateřské společnosti
UnikaCentrum, z.ú. do 5.sprna 2020.
Od 6.srpna 2020 byla zřízena dceřiná společnost Unika Relax, s.r.o. – IČO: 093 97 108.

2.4

Dceřiná společnost Unika Morava, s.r.o. – účetní firma

V lednu 2012 založila společnost UnikaCentrum, z.ú. svou dceřinou
společnost Unika Morava, s.r.o. s cílem rozšířit oblast sociálního
podnikání a vytvořit tak další pracovní místa pro osoby se zdravotním
postižením na území Karviné. Unika Morava, s.r.o. se ve své zakládací
listině hlásí k principům sociálního podnikání.
Společnost Unika Morava zahájila svou činnost v září 2012 v rámci
projektu s názvem „Sociální podnik – Účetní firma“. Projekt byl
financován ze dvou finančních zdrojů a to z prostředků Evropského
sociálního fondu a z prostředků Integrovaného operačního programu.
Projekt byl realizován do srpna 2014 a jeho
cílem bylo zahájit a stabilizovat podnikání
v oblasti poskytování účetních služeb tak, aby
byla společnost schopna fungovat samostatně i
po skončení projektu. Unika Morava nabízí
celkem 4 chráněných pracovních míst pro
zaměstnance se zdravotním omezením na
pozici účetních a vedoucí účetní.
Unika Morava, s.r.o. poskytuje komplexní
vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování
daňových přiznání a mezd především pro malé
a střední podnikatele i neziskové organizace.
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3 Lidé ve společnosti
3.1

Organizační struktura společnosti

SPRÁVNÍ RADA

DOZORČÍ RADA

ŘEDITEL

PROVOZNÍ A
FINANČNÍ
MANAŽER

PRACOVNÍCI
ADMINISTRATIVY

3.2

MASÉŘI,
RECEPČNÍ,
PRACOVNÍK
ÚKLIDU

ŘIDIČI
INDIVIDUÁLNÍ
DOPRAVY

Správní a dozorčí rada

Složení správní rady UnikaCentrum, z.ú. k 31.12.2021
Předseda:
Členové:

Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.
MUDr. Marcela Vyvijalová
Ing. Lucie Tomanová
Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D.
JUDr. Jaromír Richter

V roce 2021 nedošlo k žádným změnám ve složení správní rady.
Složení dozorčí rady UnikaCentrum, z.ú. k 31. 12. 2021
Předseda:
Členové:

Doc. Ing. Marie Godulová, CSc.
Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.
Hana Průšková

V roce 2021 nedošlo k žádným změnám ve složení dozorčí rady.
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3.3

Zaměstnanci společnosti

Tabulka č. 2: Přehled zaměstnanců v členění dle pracovních pozic k 31. 12. 2021
Zařazení
Počet zaměstnanců
Řídící a administrativní pracovníci
1
Maséři, recepční a úklid
10
Řidiči
3
Součet
14
Pozn: Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za rok 2021 činí 7,99 osob.
Obrázek č. 1: Přehled zaměstnanců v členění dle pracovních pozic k 31. 12. 2021

Tabulka č. 3: Přehled zaměstnanců v členění dle zdravotního omezení k 31. 12. 2021
Počet
Zařazení
zaměstnanců
Zaměstnanci bez zdravotního omezení
1
Zaměstnanci zdravotně postižení (OZZ, invalidní důchod 1. a 2. stupně)
11
Zaměstnanci těžce zdravotně postižení (invalidní důchod 3. stupně)
2
Součet
14
Obrázek č. 2: Přehled zaměstnanců v členění dle zdravotního omezení k 31. 12. 2021
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4 Hospodaření
4.1

Hospodaření k 31.12.2021

Výsledek hospodaření za rok 2021 činí zisk ve výši 808 773,85 Kč. Statutární orgán navrhuje
správní radě převést zisk do rezervního fondu.
Finanční výkazy společnosti a popis stavu a pohybu majetku a závazků, vývoje
a konečného stavu jmění a rezervního fondu, nákladů a výnosů jsou uvedeny a popsány
v Příloze k účetní závěrce k 31.12.2021, která je spolu s Výkazem zisku a ztrát a Rozvahou
nedílnou součástí této Výroční zprávy.

4.2

Zdroje financování

V roce 2021 společnost obdržela následující neinvestiční dotace ve výši 2 663 tis. Kč:
Tabulka č. 4: Přijaté dotace v r. 2021 (v tis. Kč)

Poskytovatel dotace

Účel dotace

Výše

Ve výnosech

Přeúčtován

dotace

2021 (691)

o na vlastní

celkem

Úřad práce ČR
Úřad práce ČR
AIS MPO ČR
AIS MPO ČR
AIS MPO ČR
Město Karviná
Moravskoslezský kraj
Město Karviná
Petrovice u Karviné
Součet

Příspěvky na zaměstnávání
OZP
Antivirus, režim A+
COVID – Nájemné
COVID 2021
COVID Gastro – uzavřené
provozovny
Peněžitá pomoc - COVID
SIDKa
SIDKa
SIDKa

jmění (901)

1 416

1 416

0

293
39
595

293
39
595

0
0
0

47

47

0

20
200
50
3
2 663

20
200
50
3
2 663

0
0
0
0
0

V roce 2021 společnost obdržela níže uvedené finanční dary:
Tabulka č. 5: Přijaté dary v r. 2021 (v tis. Kč)
Dárce
Zdena Černínová
OCUMED s.r.o.
Součet

Výše daru – na provoz
10
10
20

Ve výnosech 2021
10
10
20
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5 Významné události po datu účetní závěrky
Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na
hospodaření nebo další existenci společnosti a které by měly být uvedeny v této výroční
zprávě.
V Karviné dne 29. 4. 2022

Ing. David Jelínek
ředitel společnosti

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU

- Oční abmulance, MUDr. Marcela Vyvijalová

Zdena Černínová
Velmi si vážíme všech lidí dobré vůle, kteří se snaží pomáhat. Děkujeme
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